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از رسول خدا(ص) نقل شده است :حجاب در برابر دعا ،سرپیچى از پدر و مادر است

جامعه

نیم قرن سابقه؛ تحصیل  ۲۰۰طلبه غیر ایرانی و فارغ التحصیلی دو هزار طلبه

راز موفقیت حوزه علمیه ولی عصر(عج) خونسار

• شماره •3597چهارشنبه  14آذر•1397
با توجه به استفاده فراوان از آيات قرآن و اسماء مقدسه،
رعايت احكام شرعی يادآوری میشود.

شیخ الفقهاء زمان،آیتاهلل العظمی صافی گلپایگانی:

افتخار میکنم كه
خادمان حرم مطهر حضرت
عبدالعظیم(ع) اینجا حضور یافتهاید
مراجع معظم تقلید و شیخ الفقهاء زمان ،گفت :حضرت عبدالعظیم
بین سادات و امامزادگان دارای عظمت فوقالعادهای است و جایگاه
و موقعیت ایشان بسیار خاص و واالست ،از این رو ما افتخار میکنیم
که شما خادمان این حرم مطهر اینجا حضور یافتهاید.
آیت الله صافی گلپایگانی دیروز در دیدار جمعی از خادمین بارگاه
ملکوتی حضرت عبدالعظیم (ع) با بیان عظمت حضرت عبدالعظیم
(ع) بیان کرد :یکی از بلندترین رشتههای والیت اهل بیت (ع)
حضرت عبدالعظیم (ع) است.
وی بیان کرد :حضرت عبدالعظیم بین سادات و امامزادگان دارای
عظمت فوقالعادهای است و جایگاه و موقعیت ایشان بسیار خاص و
واالست ،از این رو ما افتخار میکنیم که شما خادمان این حرم مطهر
اینجا حضور یافتهاید.
این مرجع تقلید با اشاره به برنامههای هفته بزرگداشت والدت
حضرت عبدالعظیم اظهار کرد :این برنامهها در واقع احیای امر اهل
بیت عصمت و طهارت (ع) است و دارای عظمتی باالست و این امور
موجب خشنودی حضرت ولیعصر(عج) میگردد.

آیتالله صافی گلپایگانی افزود :مقام و منزلت حضرت عبدالعظیم
(ع) بسیار باال تر از آن است که ما در مورد ایشان سخنی بگوییم.
وی با تأکید بر اهمیت شناخت شخصیت علمی حضرت
عبدالعظیم(ع) بیان کرد :با رجوع به کتاب روح و ریحان و کتب دیگری
که در مورد حضرت عبدالعظیم(ع) تألیف شده ،باید جنبههای علمی
حضرت عبدالعظیم(ع) مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد و به عموم
معرفی گردد.
اینمرجعتقلیدبیانکرد:خادمینحضرتعبدالعظیمبهتوفیقخدمت
در این بارگاه ملکوتی که خدمت به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم
السالم است ،افتخار کنند و قدر این جایگاه را بدانند.
در پایان این دیدار پرچم متبرک و مزین به نام حضرت عبدالعظیم
حسنی(ع) به محضر این مرجع عالیقدر شیعه اهدا شد.

نزهه الناظر و تنبیه الخاطر ،ص ۳۷

مدرسه علمیه ولی عصر (عج) هیچ
گونه کمک و بودجه دولتی دریافت
نمیکند و حتی از مراجع نیز شهریه
دریافت نکرده و همه امور حوزه
از طریق وجوه شرعیه و با اجازات
مراجع تقلید تأمین میشود.
خوانسار شهری در درهای به طول
 26کیلومتر است و وجه تسمیه نام
این شهرستان به دلیل چشمههای
فراوانی است که تا 450چشمه برای
آن ثبت شده است.
عالمان دینی ،مباحث معرفتی و
اسالمی و محرمهای خوانسار و هم
چنین تعزیه خوانیهای دهه آخر
ماه صفر در روستای قودجان این
شهرستان معروف است.
خوانسار از شهرهائی است که بنیان
آن بر تشیع بوده و نه سابقه اعتقاد به
فرقههای انحرافی دارد و اعتقاد به
مذاهب اربعه اهل سنت در میان
اهالی آن وجود داشته و ساکنان آن
از ابتداء افتخار به پیروی از مذهب
تشیع داشتهاند.
* * پیشینیه خاندان ابن
الرضا در خوانسار (مؤسسین
حوزه ولی عصر«عج»)

به یادگار مانده از اجداد خویش را
ادامه میدهند.

خیریه کمک به ایتام و مستمندان در
خوانسار و تهران بوده است.

* * تأسیس و شروع کار
حوزه علمیه ولی عصر (عج)
خوانسار

* * مساحت و امکانات
حوزه ولی عصر(عج)

گردیدند ،مدارک علمی این حوزه
تا سطح سه معتبر بوده و همان
گونه که گذشت نظام آموزشی
آن نیز مستقل است و برگزاری

و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
در مصاحبهای با نشریه حریم
امام از مؤسسین حوزه علمیه
ابن الرضا یاد میکند و دالئل
برجستگی و راز موفقیت این
حوزه را تشریح کرده است؛ ایشان
در این باره میگوید :خوانسار از
زمانهای بسیار دور و به ویژه از
زمان صفویه به بعد مهد علم و
دانش بوده و دانشمندانی بس بزرگ
و بزرگوار در خود پرورش داده که
مقداری از آنها نه فقط افتخار
خوانسار ،بلکه افتخار مکتب اهل
بیت علیهم السالم و حوزههای
علمیه ایران و عراق بودهاند.
وی ادامه داد :فکر میکنم حوزه
علمیه ابن الرضا باید الگو و سرمشق
مدارس حوزوی باشد و دست کم
کسانی که میخواهند مدرسهای
تأسیس کنند میتوانند با یک مطالعه
اجمالی راز موفقیت را بیابند و همان
راه را در پیش گیرند.

میتوانم بگویم یعنی از عواملی
که ما را به این امر تشویق کرد که
مسیر طلبگی را با جدیت دنبال
کنیم ،همان مدرسه حاج آقا ابن
الرضا بوده است.
مرحوم آیت الله ابن الرضا مانند
پدر نسبت به تک تک طلبهها توجه
میکرد ،از صبح که به مدرسه
میآمد ،نسبت به درس و مسائل
اخالقی طلبهها و همه امورشان
کامال توجه داشت ،دقت میکرد
که طلبه از روی چه منابعی تحقیق
میکند و درس میخواند .این مسئله
بسیار مهمی است.
وی بیان داشت :یکی از ویژگیهای
مدرسه خوانسار که از ابتکارات
منحصر به فرد آیت الله ابن الرضا
به شمار میآید ،استفاده از بزرگان
حوزههایعلمیهبرایتدریسدرآنجا
است ،ایشان از بزرگان دعوت میکرد
تا در خوانسار بمانند و به تربیت
طلبههای آن مدرسه مشغول بشوند.

وی اذعان کرد :این حوزه چهار
هکتار مساحت دارد که بخشی
از آن حجرههای طالب و بخشی
دیگر سالنهای آموزشی و برگزاری
مجالس و محافل است ،همچنین
کتابخانه که شامل (نسخ خطی و
کتب سنگی و چاپی) است ،هم
چنین کالسهای درس ،سالن
غذاخوری و سالن اجتماعات و
منازل اساتید و برخی طالب را نیز
شامل میشود.

خاندان ابن الرضا از نوادگان
امامزاده شاهزاده احمد در خوانسار
هستند که این امامزاده نیز فرزند
حضرت سید محمد مدفون در
بلد در نزدیکی سامرا و نوه حضرت
امامهادی(ع) است و نسب خاندان
ابن الرضا نیز به امامهادی(ع)
میرسد که بنابر مالحظاتی به ابن
الرضا شهرت یافتهاند.
بیش از یکصد و پانزده سال قبل
مرحوم آیت الله سید محمود ابن
الرضا در خوانسار نسبت به برگزاری
مجالس تعظیم شعائر حسینی(ع)
و فاطمی(س) و نیز مجالس توسل
در روزهای جمعه در منزل شخصی
خوداهتمامداشتندکهتاکنوننیزادامه
دارد ،هم چنین در ایام عزا به خصوص

حجت االسالم والمسلمین سید
محمد ابن الرضا اظهار کرد :مدرسه
علمیه حضرت ولی عصر (عج)
موسوم به حوزه آیت الله ابن الرضا
در اوائل دهه پنجاه توسط مرحوم
آیت الله سیدمهدی ابن الرضا با
امکانات جدید تأسیس شد و نظام
آموزشی آن تلفیقی از روش قدیم و
جدید است.
وی تصریح کرد :از آنجا که طبق
اساسنامه حوزه این حوزه باید زیر
نظر یک مجتهد جامع الشرایط اداره
گردد ،در ابتدای کار ،حضرت آیت
الله العظمی خوانساری به آیت الله
حاج سید محمد علی ابن الرضا
وکالت تام برای اداره حوزه دادند
و سپس آیات عظام امام خمینی،
گلپایگانی ،خویی ،اراکی ،بهجت،
مقام معظم رهبری و دیگر مراجع
عظام وکالت فوق را تنفیذ نمودهاند

ماههای محرم و صفر و دیگر
مناسبتهای مذهبی حسینیه آیت
الله ابن الرضا مرکز اجتماع عزاداران
است و هیئتهای مذهبی خوانسار
در آن مکان اقامه عزا میکنند.
پس از ایشان فرزندشان آیت الله
سید محمد علی به فعالیتهای
والد ارجمندشان ادامه داده و به
همراه فرزند خود مرحوم آیت الله
سید مهدی ابن الرضا مدرسه علمیه
حضرت ولی عصر(عج) خوانسار
را تأسیس کردند.

و حوزه علمیه مذکور به صورت
مستقل اداره میشود.
تولیت مدرسه علمیه ولیعصر(عج)
خوانسار عنوان کرد :مرحوم آیت
الله سید مهدی ابن الرضا کارهای
عام المنفعه نیز داشتهاند از جمله
تاثیرگذارترین این اقدامات همراهی
ایشان با حضرت امام (ره) در
نهضت انقالب اسالمی ،تعمیر و
بنیان گذاری مساجد و حسینیهها،
احیای موقوفات ،تأسیس مراکز
خدماتی و اجتماعی ،احداث

وی افزود :مدرسه علمیه ولی عصر
(عج) هیچ گونه کمک و بودجه
دولتی دریافت نمیکند و حتی از
مراجع نیز شهریه دریافت نکرده
و همه امور حوزه از طریق وجوه
شرعیه و با اجازات مراجع تقلید

از فروردین سال  1396پس از
رحلت آیت الله سید مهدی ابن
الرضا ،فرزند ارشد ایشان حجت
االسالم والمسلمین سید محمد ابن
الرضا ،تولیت حوزه را به عهده گرفته
و فعالیتهای علمی و اجتماعی

جادهها و راههای مواصالتی ،تالش
برای مستقل شدن خوانسار و ایجاد
فرمانداری در این شهر ،احداث
بیمارستان و بهزیستی و انتقال خون و
نیز گاز رسانی و مخابرات و همچنین
تشکیل مؤسسات قرض الحسنه و

تأمین میشود.
استاد حوزه ابراز کرد :در سال 65
بر طبق مصوبهای از مرکز مدیریت
حوزه علمیه قم ،مدرسه علمیه
حضرت ولی عصر(عج) خوانسار
به همراه حوزه علمیه مشهد مستقل

* * شیوه اجرای نظام
آموزشی در مدرسه علمیه
ولی عصر(عج)
حجت االسالم والمسلمین ابن
الرضا خاطرنشان کرد :نظام
آموزشی حوزه به روش قدیم بوده
و بر نظام پایهای اداره نمیشود ،اما
از محسنات نظام جدید نیز در این

حوزه استفاده میشود در حقیقت
نظام آموزشی آن تلفیقی از سنتی و
جدید است.
* * حفظ استقالل حوزه

امتحانات و نحوه پذیرش طالب
به عهده خود مدرسه است.

* * راز موفقیت حوزه علمیه
ولی عصر(عج) خونسار

* * حساسیت در انتخاب
اساتید و پذیرش طالب

استاد حوزه عنوان کرد :به نظر
میرسد موفقیت مؤسسین حوزه
علمیه آیت الله ابن الرضا در چندین
نکته خالصه میشود.
نخست انتخاب مکانی مناسب از
حیث مذهبی بودن مردم و آب و
هوای مطبوع و وجود آرامش الزم
برخالف برخی که با کم توجهی،
گاهی مدرسه را در مکانی تأسیس
میکنند که شرایط مساعد را ندارد.
وی اضافه کرد :دومین عامل را
میتوان همت بلند که موجب
شد مکانی وسیع انتخاب و به
تدریج تکمیل گردد و طالب
نیز در محیطی آرام و سرسبز به
تحصیل اشتغال دارند و در هوائی
آزاد تنفس میکنند و کمبودی
ندارند ،همچنین از جهت پرورش
شاگرد در طول این چند سال،
همواره کوشش شده که اساتید زبده
از جهات اخالقی و متدین از خود
حوزه یا حوزههای دیگر برای تدریس
انتخاب و تا حدی هم زندگی آنان را
تأمین نمایند و از همین جهت هم کم
کم خودکفا گردند.
حجت االسالم والمسلمین ابن
الرضا چهارمین عامل موفقیت را
مدیریت تقریبا تمام وقت ،مرحوم
ابن الرضا دانست و گفت :عامل
دیگر اینکه از آغاز تا پایان عمرش
توانست در ساخت و ساز مدرسه و
انجام برنامهها و تأمین نسبی زندگی
طالب و نیز مسکن اساتید به کمک
مردم متدین و وجوهات شرعیه
متکی باشد.
وی در تشریح رموز موفقیت
این مدرسه عنوان کرد :آیت الله
شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی،
استاد دروس خارج حوزه ،عضو
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
و رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار
علیهم السالم نیز به بخشی از
برجستگیهای این حوزه اشاره
کرده است ،ایشان در این باره
میگوید« واقعا مدرسهای که
مرحوم ابن الرضا در خوانسار
تأسیس کرده ،به معنای واقعی
کلمه ،مدرسه علمیه است .یعنی
طلبه را کامال از جهات علمی،
تقوائی ،بینش و درایت تربیت
میکند .برای ما آن مدرسه و
اساتیدش بسیار جذاب بود و

وی با بیان اینکه از ویژگیهای
مؤسسین و متولیان این حوزه علمیه،
حساسیت در انتخاب استاد است که
منشاء اثر فراوان بوده است ،تصریح
کرد :در طی پنج دهه گذشته قریب
دو هزار طلبه در این مدرسه تحصیل
کردهاند و در حال حاضر  150نفر
مشغول به تحصیل هستند و حدود
 200طلبه پاکستانی و هندی نیز
پذیرش شده این حوزه بودهاند که
هم اکنون در بالد خود یا دیگر نقاط
جهان منشاء اثر میباشند.
تولیت مدرسه علمیه ولیعصر(عج)
خوانسار یادآور شد 35 :نفر از
طالب این حوزه شهید دفاع مقدس
بودهاند و هم چنین بیش از هزار نفر
از طالب فارغ التحصیل از حوزه
ولی عصر (عج) در مجامع علمی
مختلف حوزوی و دانشگاهی
مدرس ،مدیر و عضو هیئت علمی
هستند و یا در مراکز علمی ایده
پرداز ،صاحب نظر و نویسنده
میباشند و در مراکز قضایی ،دولتی
 ،عقیدتی و سیاسی نیز مشغول به
فعالیت هستند.
وی متذکر شد :حجت االسالم و
المسلمین شیخ حسین انصاریان،
سخنران ،مولف و استاد حوزه در
توصیف شخصیت مؤسسین حوزه
و نفوذ و اثرگذاری این مدرسه در
جامعه این چنین بیان میکند؛
سابقه آشنائی ما با آیت الله سید
مهدی ابن الرضا پنجاه سال است
و در بیان زوایای شخصیتی ایشان
باید گفت این مرد یعنی مرحوم
آیت الله سید مهدی ابن الرضا خدا
را شناخته و تعظیم خدا ،اخالقش
شده بود و من در این پنجاه سالی
که با ایشان ارتباط داشتم و به نوعی
قوم و خویش همدیگر بودیم ،اصال
غیبت کسی را از ایشان نشنیدیم.
* * دالئل برجستگی حوزه
علمیه آیت اهلل ابن الرضا

حجت االسالم والمسلمین ابن
الرضا خاطرنشان کرد :آیت الله
استادی ،عضو شورای عالی حوزه

* * اشاره به خاطرات
غیرایرانی
یك طلبه
ِ
مدرسه علمیه
ولی عصر (عج) خوانسار
تولیت مدرسه علمیه ولیعصر(عج)
خوانسار با اشاره به دانش آموختگان
غیرایرانی این مدرسه علمیه گفت:
در خصوص نحوه تربیت طالب
در این حوزه باید بیان کرد از جمله
حجت االسالم و المسلمین آفتاب
حیدر رضوی؛ اولین طلبه غیرایرانی
مدرسه علمیه ولی عصر (عج)
خوانسار ،روحانی مبلغ موفق در
آفریقای جنوبی پاکستانی االصل
و از شاگردان مرحوم آیت الله ابن
الرضا نیز به خاطرات خود در دوران
تحصیل در این مدرسه علمیه اشاره
کرده و میگوید« :هسته فکری و
علمی ما در مدرسه علمیه خوانسار
شکل گرفته است ،به برکت وجود
و حضور آیت الله ابن الرضا(ره) و
اساتید ممتاز دیگری که خود ایشان
برای آن مدرسه گزینش کرده بود،
درسهای علوم دینی را به بهترین
وجه ممکن تحصیل کردیم و نسبتا
میتوانم بگویم که موفق هم بودیم.
از اساتید ممتاز آن مدرسه میتوان
به آیت الله رفیعیان ،آیت الله نیازی
و غیره اشاره کرد .هم چنین آیت الله
شیخهاشم تقدیری که از شاگردان
حضرت امام (ره) و واقعا نفس پاک
و معنویت ایشان بی نظیر بود و برای
همه طالب اثرات عمیقی داشت ما
هم از روحانیت و معنویت و علمیت
ایشان بهرههای فراوانی بردیم.
در خاطرات این طلبه غیرایرانیآمده
است ...چون قبل از ورود به حوزه
تحصیالت دانشگاهی داشتم،
در واقع از محیط کامال غربی به
خوانسار آمده بودم و تحصیل در
حوزه حضرت ولی عصر (عج)
برای من تجربه جدید و خاصی
بود .مرحوم ابن الرضا هم برای
آشنا کردن ما به ارزشها و اخالق
اسالمی نقش فوق العادهای ایفا
میکرد .زی طلبگی و نوع لباس
پوشیدن و حتی نوع راه رفتن
پسندیده را برای ما به صورت
عملی و نه به صورت تئوری،
آموزش میداد و ما را به نحو احسن
تربیت نمود .ما هم بدون شک و
شبههای از ایشان بهرههای علمی و
معنوی کسب کردیم و اثرات مثبت
فوق العادهای پذیرفتیم».

